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a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 



 

 

 

 

 
Milí čtenáři a naši příznivci, 
 
   Tak máme za sebou záplavy ze začátku měsíce a my v redakci věříme, že jste je vy i Vaše veterány přežili 
ve zdraví. Znovu jsme si připomněli, že dokážeme táhnout za jeden provaz, zapomenout na zbytečné 
žabomyší války a vzájemně si pomoci. Počty dobrovolníků, hlásící se k pomoci všude tam, kde bylo třeba 
pomoci, mnohde vysoce překračoval jejich potřebu. Povodně skončily – jak to bude dál? 
 
   Chci se zmínit ještě o jedné věci, a to o literatuře. Inspiroval mne k tomu v minulém úvodním slově Pavel. 
Když jsem byl malý, dostala se mi do ruky krásně psaná kniha od pana Jana Králíka s názvem „A přece se 
točí“. Vyšla v roce 1989 a dodnes ji lze koupit na stánku s knihami na různých veteránských akcích. Tato 
kniha byla velkým impulsem k tomu, že jsem se začal věnovat veteránům a dnes se jimi úspěšně živím. 
Prostě jsem tenkrát, jako náctiletý kluk chtěl být jako ti, o kterých tam bylo psáno.  
   Dnes jsem již zbaven iluzí a vím, že ne každý je milovník a sběratel veteránů, který k nim má vztah. Mezi 
veteránisty je spousta lidí, kteří mají v garáži čtyřkolový poklad jen proto, že to „jaksi patří k bontonu“ a o 
svém voze neví prakticky nic. Je to bohužel znát na každé veteránské akci. Stačí se mnohdy majitele zeptat 
na jednoduchou věc ohledně vozu, se kterým přijel. Taky vím, že mnoho z vozů, jejichž renovace byla 
v knize popisována, je dnes v zahraničí.    
    
   Nedávno jsem procházel inzerci, hledal nějaké zajímavé předválečné auto a sledoval i vývoj cen. Ale čas 
je velmi neúprosný a ceny většiny veteránů rostou. Ne neradujte se, Škodu 1000MB neprodáte po přečtení 
tohoto úvodníku za dvojnásobek toho, co jsme dosud mysleli. Podívejme se spíš víc do historie.  
   Pokud si chcete zařadit do sbírky něco staršího, než jsou padesátá léta, možná Vás to nepotěší. Vozy do 
roku 1925 se v inzerci prakticky nevyskytují. Mezi lety 1925 a druhou světovou válkou si můžete vybrat 
z několika dvoudobých vozítek i v cenách do jednoho sta tisíce korun. Od této hranice po přibližně 
300 000,-Kč najdete buď nejběžnější produkci československého automobilového průmyslu, nebo některý 
z nově dovezených vozů amerických značek, avšak bez jakékoliv historie. To, co je nad půl milionu, se již 
v inzerci moc neobjevuje. To již je pole vyhrazené klubovým setkáním nebo aukcím. Přes rozvoj internetu je 
sehnání pěkného vozu do sbírky náročnější. Spadnou ceny jako u všech komodit?         
  
    Příjemné a pohodové léto přeje Michal Primák 
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Fiatissimo! 
 
V loňském roce jsme vám na 
tomto místě přinesli reportáž o 
táborském setkání Fiatů, 
potažmo i ostatních vozů 
Apeninského poloostrova, 
které do jižních Čech sezval 
neúnavný organisator a 
zakladatel Fiat Fan Clubu 
Tábor, p. Josef  Koudelka.  
 
   Fiatí srazy pod ostřížím 
pohledem sochy Jana Žižky se 
staly vyhledávanou a ceněnou 
tradicí a každý ročník překvapí 
něčím novým. Vloni to byl 
nepříjemný liják, letos nepěkné 
horko … ☺ 
   Ale věnujme se turinské produkci. Vozidla rodiny pořadatele byla samozřejmostí, ale musím se obšírněji 
zmínit o dvojici návštěvníků až z Popradu, kteří neváhali obětovat čas a prostředky, aby se mohli setkat 
s přáteli a pochlubit auty, která tu běžně, ale ani vzácně nevídáme. Velmi zajímavá byla replika soutěžního 
Fiatu 125p (pamětnící, vzpomínáte na excelentní výkony Sobieslawa Zasady?). Přídavné dálkové reflektory, 
bezpečnostní úchyty kapot, elektronová kola a další prvky signalisovaly, že nestojíte tváří v tvář běžnému 
125p z Mototechny … A druhý slovenský účastník … Nevěřil jsem svým očím … Úzkým výjezdem ze 
spleti středověkých uliček se vynořil světlounce šedý KOMBÍK!!! Kdo znáte mé nadšení pro užitkové 
varianty osobních vozidel, jistě pochopíte, že mi srdce bušilo v rytmu kankánu!!! A navíc, nebyl to jen 
běžný STW, který se u nás vyskytuje pravděpodobně jen v jednom, značně zchátralém exempláři v Praze, 
ale šperk – jak jsem se původně domníval - majitelem doplněný o množství nestandardních doplňků. Ale 
rozhovor s p. Koterbou mi „otevřel“ oči. Jedná se totiž o velmi vzácné a výhradně exportní provedení pod 
názvem FSO 1500 Break Montana. Několik jich bylo prodáno za dolary v polském Pewexu (obdoba našeho 
Tuzexu), vše ostatní odjelo via Západ … Tenhle šedý krasavec byl dovezený z Belgie, dlouho sloužil jako 
běžný rodinný vůz, ale pak majitel začal s renovací a teprve postupem času zjistil, co má doma za excelentní 
provedení. Podle jeho informací se setkal pouze s jednou další Montanou, kterou vlastní jistý Polák, žijící 
v Lucembursku. Prostě nádhera a hojivá náplast na duši, zjitřenou pohledem na mizerii, okupující dnešní 
parkoviště. 
   Ale i ostatní kousky nebyly k zahození – původní italský 125 s motorem DOHC a v nádherném stavu, 
samozřejmě světoznámá značková „drobotina“ – 126p, 600 a 850, několik nádherně renovovaných či 
zachovalých „Poláků“ 125p, nepřehlédnutelný X 1/9 s podpisem Bertone, americké verse populárních 124 
Sport, za oceánem zvané „SpiderEuropa“ – prostě bylo nač koukat. Osádky před polednem startovaly na 
jízdu podle soutěžního itineráře, aby se na táborské Žižkovo náměstí vrátily až v pozdních odpoledních 
hodinách na rozdílení cen. 
   Krásná a podařená akce, jedna z těch, které se nezvrhnou v Matějskou pouť, ochotní a pro věc zapálení 
lidé a spousta účastníků, kteří doplnili usmívající se sluníčko porcí dobré nálady!!! 
Grazie mille!!! 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 
  
 



 

 

 

       Vše podle originálu: kola, pruhy, spoiler, zrcátka, barva … Kéž by měl každý veteranista odpovědnosti a smyslu pro detaily.  
                                                                                   Prvotřídní auto i práce!!! 

               

  Tenhle Fiat si docela dobře umím představit na dobovém                 Víte, jak se pozná 125 „Talián?“ Boční lišta, malá ventilační 
                    černobílém snímku při průjezdu ostrou zatáčkou …                                  mřížka, hranaté světlomety – a vůně exotiky! 

             Pod označením „126 elx“ se skrývá sympatický „Maluch“ v letní                   Ani jeden z Fiatích srazů se nemůže obejít bez 
                                             úpravě Targa.                                                               legendární šestistovky, vysněného auta 60. let … 
 



 

 

 

     Patrový autobus už jsem viděl, ale patrového „Malucha“ ještě                        125p a jeho italský příbuzný … Krása, fakt že jo. 
       nikdy … ☺. Ale nápad je velmi dobrý, provedení na úrovni! 

             Fiat 128 Sport Coupé se mimořádně vydařil a stal se legendou.                       Visitka pořádajícího klubu a teamu rodiny 
                          Jeho nástupce 3P znamenal krok zpátky.                                                  Koudelkovy nebyla k přehlédnutí! ☺ 

               Tak pozor, tohle je velká rarita! Fiat 126 Buggy – postaveno                       Fiat 128, až na několik drobností v původním stavu. 
                           pouhých 5 kousků, tenhle už u nás zůstane!                                     Škoda, že se z téhle řady u nás dochovalo tak málo … 
 
 



 

 

 

                Ostrá klínovitá příď nekompromisního X1/9 jakoby chtěla                         Klasický 850 po citlivé renovaci a v příjemné 
                                   zaútočit na modré kupátko.                                                           barvě – radost pro majitele i okolí! 

 
                                            124 Spider byl v 70. a 80. letech v USA takovým hitem, jako malé MG těsně po válce. 



 

 

Mnohaválcové hromování 
 
   První červnový week-end byl již 
tradičně svátkem majitelů a ctitelů 
veškerého „detroitského železa,“ 
konaný na osvědčeném místě – 
v autocampingu Konopáč 
v Heřmanově Městci. Jak tamější 
osmiválcoví vrabci cvrlikali, sjely se 
na čtyři stovky vozidel, od 
antikvární exotiky až po 
ultramodernu. My jsme na místě 
bohužel nebyli, ale dostali jsme od 
naší čtenářky soubor fotografií, 
z nichž některé vám dáváme 
k nahlédnutí.    
     
     
                            Hudson Pacemaker 

                     AMC Javelin & Buick LeSabre                                                                                 Ford Galaxie 

                                Buick Wildcat                                                                                           Pontiac Bonneville 

  
Redakce děkuje p. Jitce Nezvalové za zaslání fotografií 



 

 

Detaily detailů 
 
   Také se vám občas stane při pohledu na veterán, že vás více než jeho linie, provedení, renovace či jiný 
markant, uchvátí spíše nějaká „drobnost?“ Zajímavý úhel blatníků, dosud neviděná klička na stahování 
oken, mosazný čudlík na přístrojovém panelu, starosvětsky vypadající nálepka či jiný drobný prvek, který 
ale nejlépe dokazuje mistrovství někdejších mistrů rýsovacích prken? 
   Mně se to stává velmi často – a pohříchu – při dnešní mánii upřednostňovat vše sportovní, otevřené a 
spláclé jako přejetý banán, je tohle to jediné, co mne na takových vozech zaujme. Ale naštěstí máme i jiné 
objekty k obdivování (tím TEĎ nemyslím spoře oděné spolujezdkyně ☺), ale nesčetné drobnosti, dělající 
auto autem. 
 
   Tak se podívejte na několik takových záběrů, v nichž hlavní roli hrají drobnosti, často pomíjené … 
 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Pavel Kopáček a David Kopáček 
 

  

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

K bratr ům a zpět 
 
   Závod „1000 mil československých“ se letos jel 
jako výročí osmdesáti let od založení tohoto závodu. 
Na trať Praha – Bratislava a zpět se vydalo dost 
zajímavých historických vozů. Já se závodu 
nezúčastnil, ale příležitost přinést Vám několik 
fotografií z této akce jsem si ujít nenechal. 
Nahlédněte tedy se mnou do „depa“.  
 
 
Text a foto: Michal Primák 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                Jedním z mála poválečných aut byl tento Opel Admiral. 

 

                           Závodní verze Pragy Alfa                                               Ne každý veterán musí najezdit pár set kilometrů za rok.  
                                                                                                                Tato Škoda Popular 1100 z roku 1939 má za sebou i cestu do Afriky. 

      Na méně známou Jawu 700 jsem nedávno koukal k inzerci.                        Zaujal mne též závodní speciál s logem Škoda. 
                                Ale v redakci nám o něm není nic známo…. 
 
 



 

 

 

 

     Neznám vzorník barev vozů Aero, ale tahle, dnes oblíbená              Že spojení Praga a osobní vozy není zcela mrtvé, ukazuje tento 
      kombinace, se mi vůbec nelíbí a o její originalitě pochybuji.               závodní speciál. Dlužno dodat, že stejně všichni koukali 
                                                                                                                                                    na hostesku ☺. 

Stavby Júlia Kubinského patří k tomu nejpovedenějšímu, co jednotlivec v Československu postavil. Nádherné tvary ojedinělého coupé  
                                                              s motorem BMW 328 přitahovaly pozornost všech.    

       Zadní partie Zetky, postavené pro původní závod 1000mil           Hakar, inspirovaný Simkami-Gordini je další ukázkou šikovnosti   
                                      Československých.                                                             československých konstruktérů. 



 

 

Svátek Citroënů 

 
   V sobotu 22. června 2013 se konal 
další populární sraz Prvního Citroën 
clubu Praha a my jsme se brzy ráno 
vydali s naším CX Limousine do 
kempu Hlavatice u Zbirohu, kde se 
sraz konal. Dorazili jsme kolem 10. 
hodiny a už nás tady uvítala asi 
padesátka Citroënů různých typů. Za 
zmínku určitě stojí luxusní SM a 
jedna z prvních bohyní Déesek. Dalo 
by se říci, že se zde sešlo kompletní 
spektrum modelů: 11, DS, GS. SM, 
CX, 2CV, BX, Visa a z novějších 
pak XM, Xantie a C5. A samozřejmě 
i spousta zapálených Citroëňáků! 
   Jak je již zvykem, hlavní program 
srazu se konal v sobotu. V půl 
jedenácté jsme vyrazili na spanilou 
jízdu, jejímž cílem byl hrad Točník, a poté na plánovaný oběd. Odpoledne probíhaly soutěže pro děti i 
dospělé, a samozřejmě i skupinové focení.  
   Protože počasí bylo nádherné, rozhodli jsme se zůstat do neděle. Večer jsme strávili v příjemné atmosféře 
kempu, probíhaly přátelské diskuse, a dalším zpestřením bylo posezení u ohně a kytary. Druhý den se kemp 
začal pomalu probouzet do slunečného rána. Na řadu přišlo balení, loučení a pak jsme se pomalu začali 
rozjíždět domů. My jsme vyrazili směr Praha kolem 11. hodiny a jen jsme litovali, že už je celý sraz 
minulostí. Takže zase až na podzim! 
 
   Chtěla bych tímto poděkovat všem organizátorům za krásný sraz, a těším se zase někdy na viděnou. 
 
Text & Foto: Simona Mojtová  (SimčaCX) 

 
  



 

 

 
 
 



 

 

Jindřichohradečtí bodovali … 

 
   Samozřejmě se jedná o členy 
a hosty tamního Klubu 
historických vozidel, i když 
soutěživosti mezi nimi bylo 
určitě dost a dost. A 
sportovního ducha osvědčil 
každý, kdo usedl za volant 
historického stroje a přijel se 
pochlubit do samého srdce 
tohoto malebného jihočeského 
města. Přiznám se, že jsem na 
této akci nikdy předtím nebyl, i 
když spoustu účastníků znám 
z obdobných setkání v rámci 
jižních Čech a Vysočiny. 14. 
ročník byl tedy milým 
překvapením. Konal se 22. 
června, tedy bezprostředně po 
oněch úmorných vedrech a 
každý jistě přivítal alespoň 
částečnou klimatickou úlevu 
s občasnými příděly 
chladnějšího vzduchu od 
Vajgaru.  
  
   Pořadatelsky zvládnuto na 1A, 
třebaže jindřichohradecké 
náměstí svým tvarem, velikostí a 
architektonickým členěním 
podobným akcím příliš nepřeje. 
Ale při troše dobré vůle a 
nezastupitelné roli neúnavných 
pořadatelů se nakonec účastníci 
srovnali na obě strany diagonálně dělené plochy. Po poledním vyhlášení vítězů soutěže elegance startovala 
kolona směrem na Novou Bystřici, hrad Landštejn a camp Zvůle, kde celá akce skončila vyhlášením vítězů 
soutěží zručnosti a orientační jízdy. 
   14. ročník tedy potěšil ve všech směrech, celé dopoledne jsme si krásně užili, za což patří velký dík 
pořadatelům i účastníkům. Odjížděli jsme v poledne s pocitem krásně prožitého dne a úsměvy nám 
nepokazila ani maxiporce zmrzliny, která po třetím líznutí vytvořila jakýsi žlutočervený útvar na 
historickém dláždění, ani nerudný dědous, cosi na nás huhlající na lavičce poblíž Kaštánku. 
   Milí Jindřichohradečtí, tak tedy díky, oba palce vzhůru, a až budete zase něco hezkého pořádat, budeme 
tam mezi prvními! 
  
Text a foto: Pavel Kopáček 
 
 



 

 

               Trojice „bojových Tudorů“ 1101 P se vidí málokdy.                              Představu pravého britského roadsteru naplňuje 
                           Na fotku se ale vešly jen dva …                                                                 MG Midget beze zbytku. 

      Nad „sluníčkovou“ karoserií Felicie se rozzářily i okolní fasády …                       Dvojí variace na thema „Škoda & sport“. 

 
    Dvoubarevná „želvička“ 4CV nabídla pohled do superčistých útrob.               Škoda Rapid OHV patří k raritám – tím spíše, 
                                                                                                                                 že jej majitel „neozdobil“ akrylátem! 

 



 

 

     Popular „Liduška“ a Piccolo – obě krásné, obě symbolem své doby …   Některé doplňky by mohly představovat jistou formu novelisace  
                                                                                                                            zákona o provozu na pozemních komunikacích ☺ … 

                 Škoda 1101 se usmívá – ví, že je obdivovaná ☺!                              Chevrolet Capitol Coach se „přivezl“ – vlastně škoda,  
                                                                                                                                 ale dnešní doba tomu asi nahrává … � 

                                                                                                                             
      Citroën TA 11 je jako krásná dáma: kam přijede, tam zdobí ...                        O červené aerovce se i zpívá, ale co třeba zelená?  



 

 

 

La Simca Mille 
 
Kolik je na světě aut, která si oblíbili 
jak mladí jako sportovní náčiní, ženy 
jako malý vůz do města na nákupy, 
muži jako spolehlivé rodinné auto či 
staří jako nenáročný spolehlivý vůz? O 
jednom vím. Auto, které bylo mým 
prvním veteránem. Auto, které jsem si, 
jako spousta dalších, zamiloval na 
první pohled. Auto, které mně vždy 
vykouzlí úsměv na rtech. Auto, které se 
úspěšně vyrábělo dlouhých sedmnáct 
let. Auto, které v České republice zase 
tak moc známé není. Auto, které se 
dostalo i do hudebních skladeb. Auto, 
které bylo předlohou dalším výrobcům 
– Simca 1000.  
      
 
   Na konci padesátých let připravovala pařížská firma S.I.M.C.A. malý vůz s motorem vzadu jako odpověď 
na úspěchy Renaultu Dauphine, který potvrdil nastupující módu malých vozů s motorem vzadu. Malou 
Simkou též reagovala na Suezskou krizi, způsobenou znárodněním Suezského průplavu v roce 1956 
egyptským vůdcem plukovníkem Nasserem, která měla za následek zdražení ropy, tudíž i benzínu.     
   Designem vozů byl pověřen Mario Revelli de Beaumont. Dvacátého sedmého července 1961 sjela 
z výrobních pásů továrny v Poissy první Simca 1000. Oficiální prezentace proběhla až 10.října na pařížském 
autosalonu. O vůz byl okamžitě velký zájem. Na rozdíl od konkurenčního Renaultu byl, při zachování 
podobných vnějších rozměrů, výrazně prostornější. Na dobových prospektech je dokonce fotografie, jak se 
na sklopené zadní sedačky vejde kráva ☺. 
   Malou „tisícovku“ poháněl vzadu uložený čtyřválec o objemu 944ccm a výkonu 33k. Že se jednalo o 
velmi kvalitní agregát, prokázala skutečnost, že se vyráběl od roku 1961 až do roku 1991! v objemech 0,7-
1,6l. Simca byla velmi dobře ovladatelná a úsporná, což jistě ocenili pařížští taxikáři, kteří měli možnost 
kvality vozu vyzkoušet jako jedni z prvních.  
   Hned v následujícím roce  mohli návštěvníci ženevského autosalonu spatřit na stánku S.I.M.C.A. novou 
úhlednou sportovní variaci na „tisícovku“ s označením „Simca 1000 Coupé“. Předpodkládanými kupujícími 
byly francouzské ženy, na něž se i cílila reklama pařížské automobilky. Na vzhledu coupé se podíleli opět 
italští stylisté. Technika vozu se náležitě upravila, výkon motoru byl zvýšen na 43k a bubnové brzdy 

nahradily kotouče. Úpravě výkonu motoru se 
nevyhnul ani základní sedan, který posílil na výkon 
39k. Své coupé připravil i Abarth a to hned v několika 
výkonových verzích od 55 do 85k (dle DIN). Ale 
kromě vlastní karoserie upravoval Carlo Abarth i 
základní verze. Zatímco běžná Simca 1000 
dosahovala maximální rychlosti 125km/h, atraktivní 
coupé klasických italských tvarů se nestydělo 
atakovat 230km/h!    
   V roce 1963 přichází slabší verze v chudší výbavě, 
označená jako Simca 900 s motorem o sníženém 
objemu 0,9l a atraktivní cenovkou 5950 franků. Na 



 

 

druhý konec nabídky Simek 1000 se staví verze GL, která je o něco lépe vybavená, např. pestřejší nabídkou 
laků nebo bělobokými pneumatikami. Simky tisíc, francouzsky „Mille“ se vyvážejí do mnoha zemí, nejvíce 
do Itálie. Ale zájem je o ně i v USA. Pro tento kout světa dostávají mírné vizuální změny. Další malou 
firmičku zaujala malá Simca a veřejnosti se představil cabriolet Sibona et Basssare.  
   Interiér Simky prochází modernizací v roce 
1965, mění se především palubní deska. Zároveň 
továrna doplňuje nabídku o verzi GLS.     
Nejzajímavější modifikací vozu v roce 1966 je 
model s automatickou převodovkou. Individuální 
úpravy se přesunuly z chromovaných ozdob na 
Simkách let padesátých směrem k „luxusu“ a 
sportovnímu vzhledu. Prodávají se hliníková kola, 
obložení interiéru z imitace dřeva, sportovní 
volanty…  
   Na pařížském autosalonu je ke spatření 
sportovní vůz, dnes již zapomenuté značky CG 
(Chappe et Gessalin). Úhledné coupé a cabrio ne 
nepodobné Alpine A110 užívá podvozkových 
skupin a motoru Simky 1000 v kombinaci 
s vlastním návrhem karoserie. Dnes se jedná o 
vzácnost, stejně jako všechny ostatní prototypy a 
maloseriové modely na podvozku Simky. Jednou 
z nejvzácnějších verzí je čtyřmístné cabrio  Simca 
1000 od španělské firmy Barreiros.   
   21.6.1967 přinesla automobilka taky něco pro 
chlapy. Líbivé ženské coupé 1000 nahradil model 
1200S Coupé. Jednoduché tvary nahradil 
agresivnější vzhled, motor posílil na 1204ccm a 
dva dvojité Webery se spolu s ostatními úpravami 
podepsaly na zvýšení výkonu na 80koní. Ač 
coupé propagovala známá francouzská herečka 
Mirreille Darc, o sportovním využití nebylo 
pochyb. Soukromí jezdci v závodech do vrchu, 
rallye a dalších soutěží využívali především běžnou Simku 1000, kterou po vzoru ladičských firem sami 

upravovali.           
   Zásadní modernizace čekala tisícovku další rok. Přední část se opticky 
zvětšila především díky větším světlům, ukazatele směru se přestěhovaly 
do předních blatníků, zadní kulaté svítilny nahradily sdružené hranaté, 
nárazníky se „přiostřily“…. 
   Pro slavnou dvacetičtyřhodinovku v Le Mans připravil francouzský 
závodník André Moynet vůz s motorem ze Simky 1200S Coupé. 
Skutečně se v závodě objevil, ale pro poruchu nedokončil. Na konci roku 
1968 byla představena pro mne osobně nejkrásnější verze – Simca 1000 
Spécial. Motor o obsahu 1118ccm se postaral o vyšší výkon, karoserii 
zdobilo bohaté olištování, palubní deska dostala obklad z imitace dřeva, 
přídavný otáčkoměr ve středovém panelu a sportovní volant nabídly 
sportovnější vzhled. Na přední nápravě se objevily kotoučové brzdy.  
   Hned v následujícím roce byla vyrobena milióntá Simca 1000 – tuto 
čest měla 1000 Spécial. Datum výroby připadlo na 25.2., stejně jako je 
datum mého narození. A moje první Simca byla….Simca 1000 Spécial. 



 

 

Alespoň dle TP moje Simca zněla na toto provedení, ač se jednalo o dobitý bastl. Ale to jsem odbočil. Stále 
větší zájem o sportování za volanty malé Simky vedlo k zavedení závodů „Simca Challenge“. 
   Nešťastný vstup amerického Chrysleru měl za následek mimo jiné i změnu názvu automobilky. Ač se auta 
i v roce 1971 nazývala SIMCA, automobilka nesla nově název Chrysler France. Modelovou řadu doplnil 
model s označením Sim´4 s motorem 777ccm. Vrcholným modelem byla nyní verze s označením Simca 
1000Rallye. Jednalo se o úpravu vozu pro mladé „závodníky“. Červené Simky měly černou matnou přední 
kapotu, rychlé pruhy s nápisem RALLYE přes zadní část vozu. Motor měl výkon zvýšen na 53koní. 
Interiéru dominovala nová palubní deska s kulatými „budíky“, sportovní volant, lehké anatomické sedadlo 
řidiče.  
   Sportovní verze se hned stala velmi žádanou, proto již v následujícím roce přichází lehce modifikovaná 

verze 1000 Rallye1. Již 
i spolujezdec měl 
sportovní sedadlo, 
výkon motoru o objemu 
1294 opět trochu 
povyrostl, a to na 60k. 
Hodily se i přední 
kotoučové brzdy. 
Továrnou podporovaná 
organizace s názvem 
Simca Racing Team 
umožňovala mladým 
jezdcům zlepšovat své 
dovednosti za volantem 
malých Simek. Nápad 
se závodním týmem byl 
velmi dobrý, počet 
Simek na startovních 
listinách všemožných 
soutěžích rychle rostl. 

   Továrna ale nezahálela. Již v roce 1973 si lze zakoupit Simku 1000 Rallye 2. Motor o stejném obsahu 
dopovala dvojice dvojitých karburátorů Weber, vůz dostal kotouče i na zadní nápravu a chladič se 
přestěhoval do přídě vozu. Pořád tentýž motor disponoval 82k. Připomeňme si, že vůz vážil 860kg. Na 
zvýšení výkonu Simek reagovali i drobní úpravci. CG jste nyní mohli mít rovněž s motorem 1,3l  v tomto 
případě vyladěným na 95k.    
   Zvyšoval se nejen počet mladých závodníků, ale objevovaly se i modernizace z řad soukromníků. Jednou 
z nich byla pětistupňová převodovka, kterou v roce 1974 nabízel jistý dealer vozů ve Villemomble ve 
Francii. Interiér se opět mění, palubní deska dostává imitaci dřevěného obložení standardně, a řidič v ruce 
svírá jednoduchý tříramenný volant.  
   V roce 1975 jste si mohli vybrat s šesti variant malého vozu. LS s motorem 944ccm, výkonem 44k a cenou 
9550,- franků, GLE se lišil jen nepatrně a byl o šest stovek dražší, pěkná GLS s motorem 1118ccm, 
výkonem 55k byla výhodnou volbou, oproti GLE jste si přihodili stovku na 10 250,-franků. Spécial se již 
chlubil šedesáti koňovým motorem 1294ccm při ceně necelých 11-ti tisíc franků. Rallye 1 a 2 se lišily 
rozdílem výkonu 22k. „Jednička“ stála 10 850,-F a „dvojka“ 13 580,-franků.  
   Modelové provedení z následujícího roku pod názvem SR dostalo hliníkové ráfky, otvírací okno a několik 
dalších detailů. Doplnilo tak stávající nabídku. Bylo již ale zřejmé, že výroba tisícovek se blíží ke konci. 
Nejviditelnější změnou ale byly v druhé polovině roku velké hranaté přední světlomety, které podle mého 
soukromého názoru autu vůbec neslušely. Simky se s nimi i přejmenovaly. Nově si zájemci mohli koupit 
Simku 1005 (motor 944ccm) a 1006 (motor 1118ccm). Verze Rallye 2 v nabídce zůstala, jen dostala ta 
hranatá světla také.  



 

 

   Nejvýkonnější verzi Simca 1000 Rallye 3 přinesl rok 1978. Byla to již labutí píseň této modelové řady, ale 
stála za to. Většinou čistě bílou karoserii doplnily spoilery kolem celého vozu, které dodaly potřebný 
sportovní vzhled. Zadní části hranatá světla již nepřekážela, ale dominovala. Zadku naopak vévodil velký 
příčný výfuk. Výkon třináctistovky byl již 103k. Nicméně nutno dodat, že již u dealera bylo možno zakoupit 
na jakoukoliv Simku 1000 různé doplňkové kity, z nichž nejvýkonější umožňoval Simce 1000 Rallye 3 až 
122k. Což při hmotnosti 740kg vůbec nebylo nezajímavé.  

   Celkem spatřilo světlo světa ve Francii cca 1,7 
milionů tisícovek, dalších cca 300 000,- kusů bylo 
smontováno v zahraničí. Na podvozku Simek 1000 
vznikaly nejen úhledné coupé, ale i např. plážová 
bugy Simca Shake. Tato byla vyrobena patrně 
v jediném prototypu, dodnes se dochoval a prochází 
renovací v Holandsku. Další raritou je Butagaz. 
Jedná se o reklamní provedení pro známého prodejce 
plynu ve Francii. Vyrobilo se patrně 7 kusů a celý 
projekt skončil komerčním neúspěchem. Jeden kus 
se před několika lety dražil s vyvolávací cenou 
33 000Euro.   
   A co Simky 1000 v Československu? Oficiálně 
dovážené nebyly. Individuálně se jich sem pár 
dostalo. Ale většinou moc dlouhý život neměly. Ne 
kvůli kvalitě, ta byla dobrá. Ale kvůli naprostému 
nedostatku náhradních dílů. Tehdejší servis Simca 
měl dost práce se zajišťování dílů pro modely, které 

do Československa dováženy byly. Možná proto mám dnes asi šest vyřazených Technických průkazů 
k tisícovkám ☺. Ale některé přežily dodnes. Z prvních verzí vím v ČR o čtyřech kusech, z provedení po 
roce 1970 jich existuje v republice víc, ale na srazech můžete potkat dvě a nechybí jedna 1005. Ze 
sportovních verzí je v renovaci jedno 1000Coupé a spolu s nedávným dovozem tři vozy 1200S Coupé. 
Zajímavostí je složka AZNP Mladá Boleslav v archivu NTM, popisující testy a rozbory jednoho z vozů 
1200S Coupé se závěrem, co je vhodné použít pro plánované coupé Škoda 110R. Testované coupé existuje 
dodnes. Sám 
vlastním původní 
Simku 1000 
Rallye 2 ve stavu 
po třiceti letech 
rozebraného 
uloženého vozu. 
Údajně je zde i 
po jedné verzi 
Rallye 1 a 3, ale 
na vlastní oči 
jsem je neviděl. Je zde kupodivu i jedna americká vývozní verze.  
   Simku 1000 můžete pořídit již od cca 25 000,-Kč, na vrcholné modely Rallye 2 a v malém počtu 
vyrobených Rallye 3 ve špičkovém stavu si budete muset připravit i půl milionu. A naprosto neobjektivně a 
nekriticky musím dodat – stojí to za to ☺.    
   Pokud Vás, milí čtenáři, malá francouzská Simca zaujala, jistě nějakou v inzerci najdete a věřte, že po 
koupi nebudete zklamáni. A až si poprvé do tohoto báječného vozu sednete, pusťte si k tomu třeba skladbu 
„La Simca 1000“ od “Les Chevaliers du Fiel“….a bude Vám fajn ☺. 
 

Text: Michal Primák   Foto: Michal Primák a jeho archiv 



 

 

                 Cestování nalakovaných karoserií po továrně.   

 

 Kreslená reklama byla pro kampaň Simky 1000 charakteristická. 

 

           Chicagská prezentace 1000 Coupé a US verzí.             US verze před Vítězným obloukem v Paříži. 

 

 

Jak šel čas uvnitř tisícovek…  

 

Zleva: 
První provedení z let 1961 – 1965 
Uprostřed 1965-1970 
Vpravo 1976-78. Provedení mezi tím 
mělo stejný, jako na pravém obrázku, 
jen neobsahovalo obložení v imitaci 
dřeva. 
 
Vlevo interiér 
Simky 1000 
Rallye 1, vpravo 
volant Rallye 2.  
 
 
 



 

 

Rallye 1 a 2 se vzhledově lišily především náporovým chladičem u druhé verze. Kdo to nepoznal, mohl si to přečíst na zadních blatnících. 

     Simca 1000 Spécial v provedení 1969 vůbec nevypadla jako           Simca Shake – prototyp plážového vozu s motorem Simca 1000. 
                                            lidové auto. 

   Butagaz se státní poznávací značkou musel na ulicích působit 
           jako zjevení. Přesto svým tvůrcům zisk nepřinesl.  

 
          Úpravami na cabrio se zabýval především Barreiros. 
 
 
 
     Simca 1000 ve všech možných úpravách byla na přelomu šedesátých a  
  sedmdesátých velmi vítaným sportovním náčiním nejen mladých závodníků.   
 
 
 
 
 



 

 

 První provedení Simky 1000 mi prošlo rukama před pár lety. Nyní          1000 Coupé prochází renovací po dlouholetém stání v garáži.  
                                 v severních Čechách.  
 

US verze byla před pár lety nabízena k prodeji jako pojízdná. Nyní    Moje Rallye 2 s doklady a historií je druhá na řadě v seznamu 
  zahálí v garáži pod hromadou „bordelu“ a čeká na vysvoboditele.             mých renovací. Když to půjde dobře, příští rok se dočká…. 

 Jedna ze tří „českých“ 1200S Coupé má bohužel závodnickou              Dnes velmi ojedinělá Simca 1005. V zahraničí jich většina  
             minulost, která se podepsala i na současnosti.          padne na repliky Rallye 2 a 3. Tato je vzácně originál a ve sbírce. 
 



 

 

 Do této Simky dal majitel motor 1,6l z Talbotu Solara, který sice        Když majiteli v Praze shnila Rallye 1, přendal „rallyové“ díly 
 pasuje, ale točí se obráceně. Nepojízdný kus je na prodej stejně          do běžné Simky 1000. Ta dnes čeká na renovaci….už dlouho.  
                           jako US verze a další vrak.  

  Dvě Simky 1000, které jsem za uplynulé roky vyšťoural, a dnes jsou provozovány jejich majiteli. První má najeto 30tis. km a je ze  
                                                         Slovenska, druhá z Itálie je stálicí na českých srazech.    

Na mezinárodních srazech Simca nejsou tisícovky ani jejich modifikace osamocené. Vždy se jich sejde několik desítek, mají i vlastní srazy,  
                vyrábějí se refabrikované díly, vydává literatura. Hodně nejen francouzských řidičů na malých Simkách začínalo. 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

Před hotelem Ski v Novém Městě na Moravě postává dvojice Tater                Walter Lord býval přepychovým osobním vozem. 
         a „embéčko“. Ani nechtějte vědět, co je na stejném                          Později jej přestavěli do této podoby a stále jezdí 
                            parkovišti dnes … �                                                       (a ani nevím, jestli má pořád tu převodovku Zuk ☺) … 

                                  Potkali jsme                             Soutěž 
 
Minule nebyl velký  
problém poznat  
Karmann Ghia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co se   skrývá pod plachtou nyní? 
  Odpovědi pište na email: pavel@simcacentrum.cz  

   Při toulkách ulicemi Královských Vinohrad můžete i dnes narazit  
               na „královské“ auto – třeba na tenhle Mercedes-Benz W116. 

                          Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

             Jistá nejmenovaná renovační dílna a Jaguar těsně před dokončením plechařiny. Foto je letité, takže se svalnatý „Anglán“ asi už někde 
                                                                prohání, a třeba zrovna na nábřežní promenádě v Monte Carlu. 



 

 

 

                              Česká mrtvolka                                                 A tak vypadala jako nová 

       .      Potrhaný, orezlý a trávou zarůstající Velorex na jednom středočeském dvorku. Určitě vzpomíná na dobu, kdy se o něj lidi prali … 
 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             A tak vypadala jako nová 

                              Kde jsou ty doby, kdy jeho terenní schopnosti umožňovaly majiteli drát se stále kupředu.  
                                     Tohle ARO M 461 si asi z krás automobilového života už moc nepamatuje … 

                            
                    Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

  
       
 

                     V tomhle stavu skončil u nás luxusní osmiválec Hudson z roku 1936. Ani ve své původní domovině nestál na každém rohu … 



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

            „Zuzanko, táhni domů!“, huláká na věrnou kravičku honák Jaromír                Fotku svého Pontiaku Firebird TransAm nám zaslal 
                  Hanzlík ve filmu Léto s kovbojem. Ozdobou záběru je                                jeho hrdý majitel, pan Miroslav Sita 
                                       krásná stříbrná Simca …                        Děkujeme. 

              
    

Z prospektů a reklam 
 

  Text: Pavel Kopáček       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

                                 Dobovka                                                                 Z hluboké historie 

  V rodinném albu jsem našel tuto starou fotografii Wanderera.        Mercedesům se u nás vždy dařilo. Na snímku 260D, vlevo patrně 230. 
                               
                      Potkali jsme                             Soutěž 

 
      Co jsem Vám nyní  
    připravil za hádanku? 
Poznáte zadní část vozu? 
          
 
 
 Odpovědi pište na  
           email:  
michal@simcacentrum.cz 
 
    
 
 
 
 

              V jedné z berounských ulic stojí tento Chrysler Newport 
                                     s cedulí na prodej. 

                          
                    Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

                    Fiat Ritmo se již blíží svému znovuzrození v dílně příznivců italských aut. Neotřelé řešení přední partie se mi vždy líbilo ☺.  



 

 

 

                                Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

           Rakouský dovozce Graef na počátku osmdesátých let upravil přibližně dvacítku vozů Škoda Garde na verzi kabriolet. Údajně jedním 
             z nich je bílé Garde na snímku. Zda je to tak, se již nikdy asi nedozvíme. Každopádně to má již za sebou a místo něj se staví replika.  

 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

 Renault 16 byl do jisté míry přelomovým autem. Dnes jej již velmi 
málo k vidění i na veteránských srazech. Modrá šestnáctka má sice 
ještě připevněnou značku, nicméně nevypadá, že  

           by ještě měla vyjet. Ale blíží se léto, tak se při jedné ze svých toulek u Renaultu zastavím a možná odchytnu majitele.  
                            
                    Předválečná mrtvolka         …a tak vypadala jako nová 

                 Buick Special 2-door v provedení z roku 1939. Bude z něj krasavec jako na snímku vpravo nebo nebude?    



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

           V českém filmu „Hurá za ním“ jsme mohli spatřit jednu z hooodně               Hádanku ohledně určení vozu nám zaslal Peter Kočiš.  
mála automobilových honiček. Zde hrál hlavní roli Renault 18 jehož                           Chystá se na renovaci Packardu Six? 
                              honilo několik antonů.                                                            Za zaslání děkujeme. 
              

   Z prospektů a reklam 

 
  Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Body dotyku … 

 
   Vážení přátelé, posledně jsem vám na tomto místě slíbil něco docela přízemního – a ten čas teď 
nastal. Tím snad „nejpřízemnějším“ zařízením automobilu jsou kola s obutím – samozřejmě mimo 
případů, když uděláme „haluzi“ a se silnicí se stýkáme střechou … ☺☺☺☺ 
    
   Dlouhého rozumování obávati se netřeba. Každý z nás, kdo přičichl k veteranismu, evtl. k motorismu jako 
takovému, ví, co znamená mít o čtyři kolečka více (a to někteří z nás vozí dokonce reservu!!!). Takže jen 
takové malé shrnutí: 
   Kolo, jako jeden z rozhodujících lidských vynálezů, provází člověka již po dlouhé období jeho evoluce. 
Nebudeme se zabývat starověkými, ba ani středověkými koly a kolesy, ale přejdeme přímo do 19. století. 
První parní omnibusy a vozidla např. z dílny ctihodného Richarda Trevithicka jezdily na tehdy běžných 
okovaných dřevěných loukoťových kolech, jistou známkou progresivity bylo občas jejich vyztužení, neboť 
plně obsazený omnibus z těžkých parním soustrojím byl pro běžná formanská kola těžkým oříškem. 
S postupným rozvojem individuálního automobilismu (dá-li se tomu v tehdejším dějinném kontextu tak 
říkat) se těžká a neforemná kola stala přežitkem, ale i zbytečností. Parní stroj dosáhl rasantní váhové 
redukce, nemluvě o motoru spalovacím a elektrickém pohonu, takže unikáty konce předminulého století 
jezdily již na úzkých, napohled až křehkých kolech s drátovým výpletem. Všimněte si kol NW Präsidentu či 
tříkolového Benze Patent Motorwagen – jsou to jasné příklady špičkového provedení. Výplet se ovšem 
neztratil s radikálním zmenšením průměru kola. Zpočátku byl standardním doplňkem, později se 
specifikoval jako znak drahých, velkých či sportovních vozů vyšší a nejvyšší třídy. Zde se zastavme u 
legendárních kol britského vzoru Rudge – Whitworth, nezbytným doplňkem ostrovních sportovních vozů 
převážně v 30. letech. Jmenujme např. Morgan, MG, SS (později Jaguar), ale i sportovní Bentleye, Lagondy 
či Rileye … Výroba drátových kol byla poměrně časově a finančně náročná (samozřejmě záleží na způsobu 
výroby – viz třeba Ford T ☺), takže většina evropských výrobců pro své levné a dostupné modely volila 
levnější alternativu: tenké lisované plechové disky. Za příklad nám poslouží třeba Tatra 11, Citroën Trefle či 
první serie DKW Meisterklasse. Plechové disky se postupem času posunuly i o třídu výše, ale hlavně – 
znamenaly konec ráfků dřevěných, loukoťových – či jak se někdy říká – špicových. Jejich kladem byla láce. 
Kolařina byla jedním z tehdy běžných řemesel, každá vesnice měla svého koláře, takže případné opravy se 
daly vyřešit velmi snadno bez nutného hledání opravny či kovozpracující firmy. Loukoťová kola provázejí 
motorismus celého světa od prvních let minulého století až do počátku jeho třetí dekády. Najdeme je na 
luxusním Cadillaku i menším Fiatu 514 či našich L&K. Jejich největším záporem byla křehkost, 
samozřejmě i náchylnost k lámavosti, zejména při provozu na většině tehdejších vozovek, takže na 
dobových fotkách často najdeme smutně klečící veterán na náboji kola, zatímco ráfek bez okruží se válí 
opodál a tvarem připomíná sluníčko z dětské kresby. Loukoťová kola se výjimečně odlévala i z litiny, ale 
prakticky výhradně pro těžkou užitkovou a vojenskou techniku, takže si je musíme nechat v zásobě, dokud 
se s Michalem nedomluvíme na vydávání podobného periodika o „těžké vozbě“ ☺ ☺ ☺. Lisované ráfky 
prodělaly postupem času další etapu svého vývoje, z obyčejných plochých se vyvinuly složitější a zdobnější 
tvary, prolamované či s prolisy a ozdobami. Takové můžeme najít již v polovině 30. let i u malého 
německého Hanomagu Garant či velké osmiválcové Lancie Dilambda. Současně s rozvojem tohoto druhu 
kola se rozšířila i efektní a dodnes (u veteránů) oblíbená ochrana a dekorace: chromovaná, niklovaná či 
lakovaná poklice. Nemůžeme zde popisovat všechny jejich tvary a druhy, ale zahrnují vysoce leštěné 
celoplošné chromované kryty ráfků Rolls-Royce, Voisin, Lorraine-Dietrich, Marmon nebo Packard. Třebaže 
za jejich doménu můžeme pokládat Spojené státy, Evropa nezůstávala pozadu. Připomeňme si designersky 
jedinečné vypouklé poklice Tatry 77 a 87 nebo legendární kryty kol s emblemem hvězdy, které až na 
výjimky používal Mercedes-Benz u všech modelů. Poklice v barvě vozu měly ty nejlevnější varianty 
některých britských modelů, ale překvapivě i základní provedení poměrně drahého dvoulitrového Opelu 
z poloviny 30. let. Ovšem zanedlouho přišla doba, kdy se nedostatkový chrom stal vysoce ceněnou 



 

 

 

strategickou surovinou a ozdoby kol se „zaskvěly“ předpisovým armádním odstínem. Ale vraťme se opět 
kousek zpátky. Dalším vývojovým stupněm plechových ráfků byly tzv. růžicové. V jejich prospěch hovořila 
snížená hmotnost, ale i neotřelý zjev, zejména s dobře padnoucí chromovanou „čepičkou“. Příkladů máme 
k disposici bezpočtu: od našich Tater 57b, přes škodovky 30. let, německá BMW 327, předválečný Opel 
Kadett, Peugeot 302, britský Standard Twenty či zaoceánský Nash či Studebaker. Tato krásná praxe se 
udržela většinu minulého století a ještě na přelomu 70. a 80. let nabízelo mnoho firem základní verse svých 
vozů s touto krásnou ozdobou kola. Dnes se vyleštěné poklice stávají ozdobou pracoven, garáží či 
klubových místností, neboť dnešním vozidlům už ani ta sebekrásnější ozdoba nepomůže �. Dále tu máme 
jedno velké specifikum, ovšem v předválečných dobách jen minimálně rozšířené a hodně drahé – kola 
z lehkých slitin. Každého pravověrného milovníka automobilové krásy napadne okamžitě jméno Bugatti. 
Opravdu, zejména drahé (ale co u Patrona bylo za babku? ☺) a cestovní modely: 50, 57 a samozřejmě 
nedostižné 41 La Royale s ráfky téměř metrového průměru!  
   To jsou tedy ty základní modifikace, kterými prošel vývojový proces tak zdánlivě obyčejného předmětu, 
jakým je kolo. Snad jen ještě dodejme, že ráfky můžeme rovněž rozdělit na jednodílné a složené. Složené 
ráfky najdete většinou jen u těžší techniky, ale uplatnily se i u menších kolových armádních vozidel. 
Nejběžnější byl patentovaný americký výrobek Trilex (podle nějž se každé skládané kolo u nás nazývá 
„Trilex“ ačkoliv to zdaleka není pravda), jeho český poválečný ekvivalent DESKO (zkr. „Dělené Skládané 
Kolo“) a méně známé typy Simplex a Zipper. 
   Snad jsem toto thema vyčerpal dostatečně, je tedy čas přistoupit k pneumatikám či vlastně obručím, neboť 
nejen vzduchem bylo vždy kolo obaleno … 
   Jak jistě víte, první motorové silostroje se musely obejít bez obutí. Veškeré agregáty usazené „natvrdo,“ 
absence jakéhokoliv odpružení a provoz na staletími vymletých formanských stezkách pocuchalo nejen 
cestující, ale i kola. Nějaké šaramantní řešení bylo tedy pouhou otázkou času. První pokusy s  kaučukem 
nevyšly, až přibližně v polovině 19. století se začaly ráfky „obouvat“ souvislým kaučukovým pásem 
normované šíře i výše, řešení to bylo ale jen krátkodobé. Jelikož tehdy nebyla známá vulkanisace kaučuku, 
pásy ze surové hmoty měly minimální výdrž a odolnost, nepěkně reagovaly na vysoké teploty a spadávaly 
z kol i při nízkých rychlostech (vysoké rychlosti naštěstí ještě nebyly ☺). Neméně závažným problemem se 
stalo upevnění pásů. Prostě nedržely – ani lepené, ani připevněné hřeby, ani bandážované k ráfku. Takové 
pohromy se přenesly z kočárové doby až do prvních let 20. století, a teprve v roce 1908 se zdařil pokus 
připevnit vulkanisací obruč k ocelovému ráfku. Stejně se dalo hovořit jen o částečném pokroku, neboť 
pomineme-li stále nedostatečný jízdní komfort, obruče se zvyšujícím výkonem strojů mnohem rychleji 
opotřebovávaly. Přes všechny nedostatky se obruče z plné gumy udržely až do 30. let, samozřejmě jen u 
pomalých nákladních vozů, stavební techniky, ale i proslulých parních Sentinelů prvních serií.  
   Řešení leželo na dosah ruky, ale stále chyběl prvotní impuls, neboť: někdy v polovině 19. století si nechal 
dnes již prakticky zapomenutý Angličan Thompson patentovat moderní typ vzduchotěsné obruče, plněné 
vzduchem. Vývoj pak ustrnul až do doby, kdy americký inženýr Charles Goodyear přišel s prakticky 
realisovatelným vynálezem vulkanisace. Dnes se však výhradně (a bohužel nesprávně) za „otce“ 
pneumatiky pokládá britský zvěrolékař John Boyd Dunlop, který „obul“ své jízdní kolo, aby za zvířecími 
pacienty nemusel dojíždět na kostitřasu. Vzduch se do pneumatiky vháněl tenkou hadičkou s ucpávkou. 
Tehdejší pumpička se příliš nelišila od dnešní – alespoň takové, jakou známe my, milovníci antikvárních 
předmětů. Další slavné jméno do dějin pneumatik vložili bratří Michelinové, kteří mimo jiné prosadili její 
vstup do automobilových závodů. Toliko tedy k historii.  
   Základní dělení pneumatik jistě všichni znáte – diagonální či radiální. Před válkou samozřejmě pouze 
diagonální, tedy ony krásné „zmijovky,“ které přežily až do 60. let – velmi „praktické“ zejména na sněhu: 
kdybych za každé přistání ve sněhové peřině, pokrývající škarpu, dostal stovku, vykoupil bych nejméně 
deset nabitých veteranských aukcí síně Bonhams … ☺. Původní obruče prakticky neměly vzorky – a pokud 
ano, tedy jen symbolické. S rozšířením vulkanisace se objevila velmi elegantní běloboká pneumatika, 
oblíbená po celém světě. Její gradací byla celobílá obruč – americký doplněk, nabízený třeba na Ford T. 
Vzhledem k prašným a bahnitým bizoním stezkám americké divočiny jistě praktické příslušenství každého 
automobilisty … �. Vzrůstajícím výkonům motorů se musely přizpůsobit i pneumatiky, zvětšuje se jejich 



 

 

 

šíře i celkové rozměry. Náhradní kola i s obutím většinou vydržela jen nevelký úsek cesty, hřebíků 
podkováků bývalo jak naseto … Jak známo, technický pokrok zpravidla popoženou závody a válka. Ten 
první impuls, potřebný a užitečný, nechal vzniknout speciálnímu vysokorychlostnímu obutí. Vzpomeňme 
např. legendární Stříbrné šípy značek Mercedes-Benz a Auto-Union, dosahující rychlostí přes 300 km/h. 
Taková rychlost vyžadovala nejen speciální směs, ale i záruku dobré adhese a odolnosti. Druhý světový 
válečný konflikt urychlil vývoj speciálních pneumatik, např. terenních. I z dřívějška jsou známé pokusy o 
hrubý vzorek a dostatečnou šíři, zde se ovšem jednalo jen o pokusné vzorky. Takže z bojových šarvátek 
známe proslulý a dodnes dodávaný profil terenních pneumatik Willysů MA, MB či Dodge, mohutné 
„jitrnice“ britských štábních Humberů, ale i kvalitní obutí německých plněpohonných obojživelných KdF 
166. 
   Válka ještě zdaleka nebyla ani v dohledu, a svět začal jezdit na „superbalonech“ – rozměrných vysokých 
pneumatikách, které měly i vlastnosti tlumičů. Osobně mohu potvrdit, že plavnější jízdu jsem nezažil a 
možná proto jsem tak zarytým odpůrcem novodobých „kondomovitých“ návleků, silných na dva prsty a na 
kolech velikosti Francisovy turbiny tolik „elegantních“ � … Ble … �. Balonové a superbalonové obutí 
dobylo gumárenský superprůmysl amerického subkontinentu, dalo vzniknout proslulým „Wide Ovals,“ tedy 
širokým a vysokým plášťům s celým bílým bokem, tolik slušivým na mohutných předválečných Lincolnech, 
Pierce-Arrow či Cadillacích. Ovšem Amerika nebyla jediná: proslulé evropské značky dopřávaly svým 
zámožným zákazníkům stejný efekt. Slavných jmen bezpočtu: Delage, Daimler, RR, Bentley, Maybach, 
Horch, Delahaye, Lancia, ale i velké pragovky, škodovky, tatry či nedostižný dvanáctiválcový Royale 
jinonické Waltrovky. Postupně se superbalony staly běžnou součástí nabídky i u levné produkce, takže si na 
ně mohli připlatit i zájemci o Aero 662 či lidové „čtyřkové“ škodovky. Pak ovšem přišel celosvětový 
konflikt, automobily bez rekvírovaných pneumatik stály na špalkách – a stejně nebylo kam a nač jezdit. 
Ještě takovou malou poznámku: pořád hovoříme o pneumatikách s vkládanými dušemi. Bezdušové obutí 
bylo ještě v nedohlednu. Ostatně v dnešní době nepřišly o duši jen pneumatiky … � 
   Tak se na závěr ještě zmíním o jednom dnes už prakticky zapomenutém druhu obutí. Vznikl jako myšlená 
lepší eventualita k plnopryžovým obručím a nazývá se komorový systém. Byly to v podstatě pouze duté 
pryžové pásy, které fungovaly na stejném principu jako pozdější pneumatika. Ovšem ani komorový systém 
nenabídl trvanlivé řešení a brzy se od něj upustilo. 
   Vážení přátelé, to bylo malé ohlédnutí za historií nerozlučné dvojice, která pomohla stvořit automobil 
takovým, jakým je (vlastně – jakým BYL)… A příště se rozhlédneme po přístrojové (nebo spíše armaturní 
či rozvodné) desce, abychom se podívali, do čeho všeho to vlastně čumíme … ☺ 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka 

      Montážní linka v Higland Park – všimněte si celobílých plášťů –                               Ještě, že kolářské řemeslo nevyhynulo. 
             jistě jedna z užitečných příplatkových položek �.                                      Nalezené chassis už pomalu nemá na čem stát … 

  



 

 

 

      
     „Automobily se mění, důležité věci zůstávají …“, uvádí Goodyear                Reklamní leták na ocelové disky firmy Detroit Steel 
    v tištěné reklamě, která navazuje na úspěchy minulých desetiletí.                  jste si snadno spletli s propagací drahého vozu. 

 
                                    Komentář? A proč?          Elegantní běloboké balonové obutí a nezbytná 
                                                                                                                           chromovaná poklička – nabídka firmy Dodge. 
 
 



 

 

 

                      Lisované plechové disky neměly jen naše malé Tatry, ale třeba i tento zapomenutý německý Szawe.  

   Příklad typických dřevěných loukoťových kol se zřetelně upevněným           Hodně letité foto jedné nehezké příhody z okruhu Indy. 
       ráfkem na Buicku 20. let. A pneumatiky? Kapku sjeté, no … ☺                       Při pohledu na vzorek NEvzorek se není čemu divit. 

   Nejlevnější řešení nejlevnějších vozidel – cyclecar Bedelia 
                .    s jednoduchými ráfky a pneumatikami 

                  Klasické diagonální „zmijovky“ koncernu Firestone.                                           takřka motocyklového rozměru. 



 

 

 

         Občas proběhly pokusy nahradit zároveň ráfek a odpružení.                   Dědictví války: rozvoj pneumatik terenních vozidel 
       Pikantní je, že podobný lamelový princip jako novinku nedávno         urychlily boje – plněpohonný plovoucí KdF na odpovídajících pláštích. 
                                ohlásila jakási firma Audi … 

    V první světové válce nehrály automobily rozhodující roli, a ani to               Pokud nepřečtete nápis: „Jen pro potahové vozy“! 
       nebylo technicky možné. S tímto obutím měla polní ambulance                      Všeříkající a v dobách nouze užitečný pokyn. 
                          určitě problemy i na běžné cestě …                                        Otázkou je, kolik motoristů jej skutečně dodrželo … 

                             Růžicový disk Tatry. Krásný, že?                                    Až vás zastaví orgán, že máte sjeté pneu, klidně mu řekněte,  
                                                                                                                          že ví prd … TAKHLE vypadá poctivě ojetá guma!!! ☺ 



 

 

 

          Rukou společnou aneb rutinní činnost dřívějších řidičů.  
                                    Na snímku Ford T. 

Balony a superbalony firmy BF Goodrich byly ozdobou každého vozu. 
             Vyrábějí se dodnes, i když v méně zdobné podobě. 

 
           Proslulé obutí válečného Willysu projezdilo celý svět.                             Nerozlučná dvojice … Slečna pouze dráždí 
              Finální kontrola před expedicí – Toledo, Ohio.                                                    fantasii motoristů 30. let … 
  
 
 
 

 
 
 



 

 

 

            Odvážná opravářka aneb Kam čert nemůže, nastrčí foťák.                    Proslulé a nádherně zpracované pneumatiky Englebert, 
                           Pneumatika je patrně pouhou dekorací.                              které jezdily na tisících předválečných vozů v naší republice. 

               Protektory nejsou žádnou převratnou novinkou. 

 
 
 
 
 
 
 

            Názorný postup demontáže zadního kola L&K – Škoda 110. 

 
    
   Cestovatelská výprava do francouzské Indočíny počátkem 30. let. Podobné speciální    
                  obutí ovšem tehdy nebylo respektovaným pravidlem … 



 

 

 

          Britský Morris, jehož zadní kola se zdají být ochuzena o             Tradiční britská sportovní disciplina „Trials“ – závody upravených 
                                        nějaký ten drát …                                                    převážně předválečných modelů do vrchu. Všimněte 
                                                                                                                   si „vzorku“ předních pneumatik, zadní na tom nebývaly lépe … 
 

            Replika NW Präsident … Na podobném „obutí“ jel 
            s čtyřčlennou osádku z Kopřivnice až do Vídně – 
                               koncem 19. století! 

         Kam položí ručku fešná slečna, tam ani pneumatika nemá  
                               problemy s tvrdostí … ☺ 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                               Kola Rudge-Whitworth, symbol silných strojů a dravých jezdců – na snímku S.S. 100 



 

 

 

           „Trhák“ do ruky a uvolňovat a uvolňovat … Znáte? ☺                                        A „sikovky“ na uvolnění krytu kolové náby … 

                                                                        To se to zouvalo … � A dokonce to učili v autoškolách … 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Tajemství černého korzára 

 
   Dnes vyvolává obdiv, ale tehdy, v roce 
1938, se jej někteří báli a další 
pochybovali, zda je vůbec dílem 
lidských rukou. Nesmiřitelně cizí, na 
první pohled nepřátelský, ale oči 
přitahující, nepodobný ničemu, co dosud motoristická veřejnost spatřila … Phantom Corsair. 
 
   Na začátku tohoto příběhu stála určitě trocha marnivosti, trocha výstřednosti, trocha nudy a trocha 
mladického fanfaronství. Nikdo nemůže říci, že nabídka automobilů v USA 30. let byla chudá – naopak, 
takovou šíři a všestrannost nemohl produkovat nikdo jiný než průmyslový tahoun celého světa. Ovšem ten, 
komu ani tenhle nekonečný výběr nestačil, si většinou realisoval (či nechával realisovat) své sny jinde. 
Vstupme do děje: 
   Když si z regálu jakékoliv velkoprodejny berete ketchupy či jiná dochucovadla světoznámé firmy Heinz, 
asi netušíte, že právě u této červené etikety začíná příběh našeho černého zjevení. Mladý Rust Heinz (který 
si k nelibosti rodiny začal říkat Rusty) byl nadějným synem proslaveného výrobce amerických ketchupů. 
Rozumělo se tedy jaksi samosebou, že půjde ve stopách svého otce a bude se věnovat velebení a růstu 
rodinného podniku. Mladý Rusty tedy v polovině 30. let zakončil studia na Yaleské universitě slavnostním 
absolutoriem, ale vzápětí dal najevo, že ho  mísidla přísad a řady plechovek v rodinné firmě moc neberou. 
Táhly ho automobily, přesněji řečeno designerství, které se začalo úspěšně rozvíjet. Odstěhoval se do 
Pasadeny, zabydlel se tam u tety a otevřel si vlastní studio. Ale co jej k tomu vedlo? Nahlédněme do 
vzpomínek pamětníků: mladý Rusty se netajil tím, že prakticky všechny tehdejší druhy karoserií považoval 
za závadné. Vše totiž posuzoval podle přísných zákonů aerodynamiky, což navíc podepřel výpočtem 
poměru tvaru karoserie a jízdních výkonů. Jeho první návrhy ve stadiu modelů zaujaly, ale neoslnily, třebaže 
byly vypiplané podle poznatků, získaných v aerodynamickém tunelu letecké továrny. Tehdy prý v něm 
dozrálo rozhodnutí ukázat světu, jak vypadá opravdové auto.  
   V roce 1936, ve věku, kdy se jeho vrstevníci zpravidla pokoušeli dostat z předsmrtných „téčkových“ 
čtyřválců ještě nějaký ten koník, koupil si Rusty zcela nový Cord 810. Bylo mu právě 22 let. Cord pokládal 
(a jistě oprávněně) za jeden ze skvostů tehdejšího konstrukterství. Ale už zanedlouho stojí u rýsovacího 
prkna a zanedlouho jede s rolí výkresů do pasadenské karosárny Bohman & Schwartz. Oba pánové, kteří už 
ledacos viděli, zůstali prý jako přikovaní. Rovněž Gordon Buehrig, tvůrce slavného Cordu, nebyl prý chvíli 
mocen slova. Ten osobně pomohl se stavbou dřevěných kopyt, na nichž pak Maurice Schwartz ručně 
vyklepával hliníkové části karoserie. Co se týče techniky, měl Rusty předem jasno: podvozková platforma 
Cordu 810 včetně osmiválce Lycoming 4700 ccm o výkonu 125 koní, evtl. dopovaném kompresorem 
(výkon 190 koní), elektromagnetické preselektivní čtyřstupňové převodovky a samozřejmě pohonu předních 
kol, to vše umístěno na pomocném předním polorámu. Firma A.J. Bayer Steel Company v kalifornském 
Vernonu zhotovila díly speciálního chassis a nosníků, které přesně navazovaly na polorám. Jak známo, 
fotografie klamou, ve skutečnosti byl Corsair ohromný i v americkém měřítku. Mnohem širší než ostatní 
produkce, mnohem delší díky velkým převisům, šestimístný, v proměnlivé konfiguraci sedadel. Přístrojová 
deska připomínala spíše velitelský můstek námořního kolosu – ne že by „běžný“ Cord byl chudý na 
přístrojové vybavení, naopak, ale Rusty nechal přidat ještě několik jistě nezbytných přístrojů – mimo jiné i 
kompas, výškoměr, sklonoměr a ukazatel hodnoty dobíjecího proudu do baterie. Speciální konsole nad 
předním oknem byla připravená pro dodatečnou montáž ovládání zadních oken, radiopřijímače a 
termostaticky řízené klimatisace. K tomu ale již nedošlo a ve voze se neobjevilo ani plánované krátkovlnné 
radio. Corsair měl zapůsobit nejen na event. zákazníky – Heinz chtěl dovést projekt do stadia zakázkové 
malovýroby – ale především designery. Takže již tenkrát se dveře Phantomu otevíraly elektricky po stisknutí 
spínače, rovněž masivní kapota dostala elektrické posilovače zdvihu. Za zmínku stojí jistě i odhlučnění 



 

 

 

interieru pomocí vrstvy jemné pryže, přikryté korkovými obklady. Sám Rusty Heinz nazval svůj nový vůz 
„pojízdnou reklamou.“ Podle svých ilustrací nechal vytisknout reklamní brožury a několikrát se zmínil i o 
ceně eventuálních replik Corsairu – tehdy neuvěřitelných 14 700 USD – pro srovnání: šestiválcové 
Chryslery a Packardy se daly pořídit již kolem 1000 USD!  
   V květnu 1937 se Rusty žení s pasadenskou krasavicí Helen Clay Goodloe a tudíž musel být téhož roku 
hotový i Corsair. Novomanželé plánovali podniknout s ním svatební cestu do Las Vegas – kam jinam, že? ☺ 
… Při slavnostní premieře se ukázalo, že černočerný vůz je ještě mnohem futurističtější, než vypadal na 
výkresech. Už tehdy připomínal vozidlo nepřátelského výsadku z jiné planety, jak si jej představovali 
tehdejší ilustrátoři fantastických paperbacků.  
   Ještě jednou se vraťme k celkovému pohledu na karoserii bez jakýchkoliv hranatých struktur. Silně svažitá 
příď a extremně ploché přední sklo připomíná dnešní supersporty. Stejně aerodynamicky řešená je i záď, 
takže boční pohled je opravdu fascinující. Všechna kola dostala kryty a bok tvořil celistvou plochu, která 
byla přerušena jen zpětným zrcátkem. Světlomety značky Woodlite, nazývané „kočičí oči“ jsou ve svislé 
poloze, nárazníky měly tlumiče, absorbující následky menších kolisí. Základní uspořádání sedadel 
znamenalo přední čtyřmístnou (!!!) lavici, kde dva cestující seděli vpravo od řidiče a jeden vlevo. Zrovna 
teď při psaní článku mi napadlo, že tehdejší americké obyvatelstvo mělo patrně běžnější míry, takže čtveřice 
normálně rostlých lidí se na přední lavicové sedadlo asi bez větších problemů vešla, na rozdíl od dnešních 
generací amerických tlustoprdů … Toliko malá reflexe … Zadní sedadlo bylo menší, díky svažité střeše i 
méně prostorné a bylo koncipováno pro dvě děti. Ovšem vzhledem k tomu, že jej Rusty kvůli optimálnímu 
využití otočil zády ke směru jízdy, možná by se dětem moc nezavděčil … 
   Corsair dosahoval nevídaných výkonových špiček. Zatímco Cord 810 v seriovém provedení mohl jet až 
173 km/h, Phantom se stejným motorem dosáhl během zkoušek údajně 200 km/h!  
V rámci propagační mašinerie zapůjčil Heinz v roce 1938 Corsair hollywoodské „továrně na sny,“ kde si 
auto zahrálo po boku dvou velkých hvězd – Paulette Goddard a Douglase Fairbankse – ve snímku „The 
Young in Heart“. Phantom tady dostal filmové jméno „Flying Wombat.“ Další publicitu získal Corsair na 
Světové výstavě v New Yorku roku 1939.  
   Závěrečnou kapitolu našeho vyprávění musíme začít konstatováním, že si každý sice může navrhnout 
vlastní karoserii, ale nikdo neumí manipulovat se svým osudem. A tak mladí manželé Helen a Rusty při 
rodinné návštěvě v Pittsburghu neodmítli pozvání dávných přátel na večírek. Ten se protáhl až do časných 
ranních hodin 23. července 1939. Návrat Heinzových zajistil najatý řidič otevřeného osmiválcového Buicku. 
Byl to bohužel návrat bez návratu … Při vjezdu na Westinghouse Bridge řidič nezvládl ve vysoké rychlosti 
řízení, těžký Buick se dostal do prudkého smyku a v plné rychlosti narazil pravým bokem do protijedoucího 
auta. Rusty Heinz zemřel v troskách vozu na mnohočetné fraktury lebky a roztrhané vnitřní orgány. Bylo mu 
necelých 26 let. 
   Mladá vdova se během války vdala podruhé a rok po svatbě se i její druhý manžel stal obětí autonehody. 
Pak se nervově zhroucená žena stáhla do ústraní. Phantom Corsair osaměl. Do roku 1942 odpočíval 
zaprášený ve skladu obchodního domu Queen´s, dokud jej Heinzova rodina nevěnovala řediteli jejich 
reklamního oddělení Lou Maxonovi. Ten si jej dlouho nenechal a Phantom vystřídal údajně tři další 
majitele, až v roce 1947 skončil u dvojice známých závodníků, kaskaderů a ladičů bratrů Granatelli. Andy a 
Joe si s ním zajeli několik čestných okruhů před hlavními závody, a v roce 1951 jej prodali majiteli cirku a 
pojízdného variete Herbertu Shrinerovi. Ten kontaktoval další americké designerské eso, Albrechta Goertze 
(tvůrce BMW 507) a nechal pozměnit tvar přídě, prý kvůli lepšímu chlazení motoru, ale říká se, že se bál 
podívat se Phantomu „z očí do očí.“ Ať tak či tak, Corsair zůstal v této podobě až do počátku 70. let, kdy jej 
získal – už v poněkud horším stavu – slavný William Harrah do své obří sbírky veteranů v nevadském Renu. 
Tam byl Phantom pečlivě renovovaný a uvedený do stavu z roku 1937. Později Bill Harrah zemřel, část 
sbírky se „rozutekla“ po světě, ale velká většina cenností, mezi nimi i smolně černý Phantom Corsair, je 
stále vystavena v jeho kolekci, která dnes nese jméno National Automobile Museum. Budete-li v Renu, je to 
ta nejlepší adresa, kam můžete zajít, a tiše postát před sny včerejška o budoucnosti. 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

                                                         Phantom a dvojice filmových hvězd 

                  Pod kapotou moc volného místa nezbylo … 

                       Osmiválec Lycoming, připravený na montáž.                Chassis Corsairu: vpředu polorám s příčkou, vzadu speciální rám. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

                   Elektricky ovládané dveře zevnitř i zvenčí.                      Dobové foto: porovnejte sami … 
                    Když se vybila baterie, měli jste smůlu … 

                                      „Flying Wombat“ v záři filmového plátna.                      Sledování přístrojů nebo silnice? Obojí najednou … 

      Vzácný snímek Phantomu, přepracovaného na příkaz Shrinera.                            Westinghouse Bridge, místo osudné srážky. 

 
                              Corsair made by Hot Wheels. 

                                                                                                                              …. 



 

 

 

 
Auta z pláten kin 
 
   Tak přátelé, někdy minulý týden jsem sledoval jeden z mých oblíbených filmů, kde ovšem auta hrála zcela 
podřadnou roli – pouze jako doplněk sceny. Ani nevím jak, prostě mi napadlo, že bychom si mohli zase dát 
podobný přehled jako loni, ale tentokrát nejoblíbenějších filmovek. No, ve zkratce řečeno, upletl jsem si na 
sebe bič – Michal zapátral ve svých filmových zážitcích splývavých zádí, širokých kol a neúčelných 
doplňků, takže pro něj byla desítka aut třešinkou. Já jsem si jako obvykle nalítl, maje ve svých „filmových 
garážích“ drtivou většinou jen automobilové a různé samohybné kolosy, které obdivuji pro sílu, nesmiřitelný 
vzhled i bezprostřední řešení vzniklých dopravních situací … ☺ … Už jsem měl chuť to zabalit, ale nedalo 
mi to, takže tady máte krátký výčet mých „snových“ kreací …: 
 

 
Text: Pavel Kopáček               Foto: archiv Michala Primáka a Pavla Kopáčka 

 
Tak nejdřív Michalovy filmové hvězdy…pořadí je čistě náhodné. 
 

 
Ať si Pavel říká co chce, mě se ze všech 
Mustangů stejně nejvíc líbí tento filmový 
GT500 z klasiky pláten kin s názvem „60 
sekund“. Co na tom, že neodpovídá plně 
originální podobě…..u filmů je  toto přece 
zcela normální. Mít svoji Eleanor by mi vůbec 
nevadilo, právě naopak. Jen ten řidičák by mi 
asi dlouho nevydržel… 
 
 
 
 
 
A když už jsme začali u amerických Muscle 
cars, nemůže chybět Mustangův věčný sok –
Dodge Charger. Ten se objevil ve spoustě 
filmů, já si vybral první díl pohádkovo-akčně-
automobilový bestseller „Rychle a zběsile 1“. 
Sice závěrečná scéna, kdy bez rozjezdové 
rampy přeskakuje lokomotivu je jedna 
z největších filmových blbostí, ale povznesme 
se nad to. Protože já jsem přeci jen o trochu 
menšího vzrůstu než herec Vin Diesel, asi 
bych přes tu ptákovinu na kapotě neviděl 
vůbec nic. Ale Dodge Charger je Dodge 
Charger. Jen doufám, že až se s ním jednou 
někdy svezu, nebudu zklamaný jako z jiného 
mého idolu Tatry 603.  
 
 
 



 

 

 

 
Ne, opravdu nejsem příznivcem novodobého 
tuningu a velkých kola na kdečem už vůůůbec 
ne. Ale do velmi zajímavé sci-fi pohádky 
„Vyměřený čas“ se Lincoln Continental velmi 
dobře hodí a jezdit s ním dnes…. ☺.   
 
 

 
 
 
Těžko tu může chybět jedno z nejslavnějších 
filmových aut – Bondův Aston Martin DB5, 
s nimž se proháněl Sean Connery například ve 
filmu „Goldfinger“. Naprosto dokonalá 
stříbrná elegance k dokonalému 
„nerozbitnému“ hrdinovi zkrátka patří ☺. 
 
 
 
 
 
 
Před dvěma lety bych sem asi Darracqa 
nedal…díky našemu časopisu mne 
předválečné automobily baví čím dál víc. A 
pokud se chci pokochat po tvarech prvních 
průkopníků automobilismu, sáhnu do své 
videotéky pro film „Geneviéve“, připomínající 
slavný závod London-Brighton, který se jezdí 
na počest zrušení „Praporkového zákona“. 
Kdo by se nechtěl s takto krásným 
automobilovým dědečkem slavného závodu 
zúčastnit dne, že? Já tedy rozhodně ano. A 
jistě bych se obešel i bez podobné společnosti, 
jako byla herečka Dinah Sheridan ☺.     
 

 
 
Lotus Esprit figuroval již v mých „Vozech snů“ a nechybí 
ani zde. A to bych ani nepotřeboval jeho schopnost 
fungovat pod vodou, jak měl předchozí bílý Esprit ☺. Já si 
vybral verzi S3 Turbo. Tvary navržené Giorgettem 
Guigiarem jsou na filmovém plátně ještě krásnější než ve 
skutečnosti. Prostě filmová hvězda. 
 
 



 

 

 

 
  
V jednom z méně známých snímků s Jeanem-
Paulem Belmondem s názvem „Ho!“ lze spatřit 
závodní speciál Matra! A nejen v depu, ale i na 
závodním okruhu!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
„Christine“ je jediný horor, který můžu ☺. Ne 
kvůli ději, o který vůbec nejde. Ale samozřejmě 
kvůli Plymouthu Fury 1958. Křiklavě červený lak, 
hromada chromování a schopnost spravovat se 
sama. Kolik práce na dílně bych si ušetřil ☺. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Francouzský film „Playtime“ není obyčejným 
filmem. V hlavní roli tam hraje Simca. A ne jedna, 
ale asi milion. To, co se tváří jako parking letiště 
je skladová plocha automobilky, taxíky na letišti 
jsou pouze Simky 1300 a 1500, samozřejmě i 
verzi break. Jako by na ulicích jezdilo 95% Simek. 
Prostě něco pro mne ☺.  
 

 
 
 
Když Pavel navrhl toto téma, mrknul jsem na internet, 
jaké auta vlastně ve filmech vůbec jezdila, protože jsem 
si vzpomněl na Upíra z Ferratu, na Capri „Profesionálů“, 
francouzské filmy a bondovky. Toto „auto“ vůbec 
neznám, stejně tak jako film. Nejspíš se jmenuje 
„Who“….  
 
 



 

 

 

   A jak jsou na tom Pavlovy filmové hvězdy? 
 
 
Michal obdivuje Aston Martin agenta 007. Mně 
Aston nechává chladným, ale zahořel jsem pro 
vůz jeho protivníka Aurika Goldfingera (Gert 
Fröbe), který se proháněl v Rolls-Royce Phantom 
s korejským řidičem a přitom pašoval zlato, z nějž  
byly vyrobeny karosářské díly – tedy filmově, že? 
 
 
 
 
 
 
Naprosto fantastické a zlé auto z filmu „The Car“ 
vzniklo přestavbou Lincolnu Continental ´71. 
Z tří postavených kusů se ani jeden nedochoval, 
takže mi zbývají opět jen sny … ☺ 
 
 
 
 
 
 
Miluji postapokalyptické filmy, kde je Země 
těsně před bodem, z nějž již není návratu … Ke 
klasickým patří druhý díl australské trilogie Mad 
Max, tento pod názvem „The Road Warrior“. 
Úžasný stroj na snímku ovládal Humungus, 
vládce kořistníků. Základem sympatického 
monstra je víceúčelový Ford řady F. Protože se 
jako jeden z mála podobných zachoval, přinášíme 
vám současnou podobu. Je to fascinace ocelí a 
hranami! 
 
 
 
Když jsem poprvé někdy v 7 letech viděl film 
„Fantomas se zlobí,“ nemohl jsem se vynadívat 
na nádherné černé auto, jaké jsem do té doby 
neviděl. Táta tipoval Opel Kapitän, ale to se mi 
nezdálo.Až někdy ve 14 letech jsem dostal první 
veteranský katalog – a tam jsem ji uviděl: Simca 
Vedette Presidence! Úžasné auto, srovnatelné 
snad s Borgwardem P 100! Občas si oživím 
vzpomínky na cédéčku, jen musím překousnout 
lemplovství produkce, která se ani nenamáhala 
předstírat  totožnost šestice použitých Simek         

                                                                                                       … Ale každý film je vlastně podvod. 



 

 

 

 
 
Velmi vzácná a kusově stavěná ambulance 
DeSoto si projela značnou část napínavého 
snímku „Velký risk“. Za volantem seděl většinou 
J.P. Belmondo, z dalších zajímavých vozů 
jmenujme třeba Fiat s karoserií STW od firmy 
Viotti … 
 
 
 
 
 
 
Dalším mým „srdečním“ autem je Fiat 1800 B, za 
které bych se upsal komukoliv k čemukoliv … ☺ 
Fiat se v naší kinematografii vyskytoval dost 
často, jezdily jich tu desítky, byly levné, 
spolehlivé, prostorné a hodily se pro naivní 
představu režisera o pouličním ruchu na Západě 
… Tady je ovšem Fiat v hezké lehce detektivní 
komedii „Vražedný týden“.  
 
 
 
 
 
 
 
Genevieve – film legenda! Jediné auto, na kterém 
jsme se s Michalem shodli. Půvabné soupeření, 
zasazené do prostředí závodu Londýn – Brighton 
1953, postrádá veškerou dnešní filmovou 
neurvalost, sprostotu, salvy lidskými vnitřnostmi 
a trapné dialogy, nahrazující mluvenou část. Byl 
jsem na rozpacích, které auto z dvojice uvést, 
protože oba mechaničtí představitelé jsou 
nádherní, takže: vpravo Darracq (Genevieve), 
vlevo Spyker …  
 
 
 

Michal má vyvolenou Christine – jo, auto všechna čest – 
nádherné, ale já se nějak nemohu přenést přes více než dvacítku 
renovovaných a následně zničených krasavců kvůli jednomu 
filmu. A tak jsem si vybral Plymouth Fury ´57, ďábelsky rychlý 
(sice filmově, ale ve skutečnosti to auto jezdilo brutálně). 
Plymouth řízený sympatickým policistou, řešícím dopravní 
přestupky osobitým způsobem, se dochoval, druhý exemplář byl 
zničený … �. Pro informaci: film „California Kid“ 



 

 

 

 
Z poč. 60. let pochází krásná a nesmrtelná 
česká veselohra „Král Králů.“ Buick LeSabre 
´60 k nám přišel jako nový, v době natáčení mu 
byly tři roky. Dodnes vystřídal mnoho majitelů, 
fysicky existuje, ale kvůli mechanickým 
problemům zatím nejezdí. Ve filmu uvidíte 
ještě Ford Galaxie ´58 (řízená Milošem 
Kopeckým, ale z majetku tehd. Čs. 
filmexportu). Ford rovněž existuje, ale asi tři 
desítky let nevyjel. 
 
 
 
 
 
V třicítce příběhů majora Zemana se to 
automobilovou krásou jen hemžilo, pohříchu 
ale na úkor dobové správnosti, takže vás 
automobilové reálie podle povahy buď 
rozesmějí nebo zvednou ze židle. Čestnou 
výjimku z nestydatě přehlížené dějové 
správnosti představuje krásný těsně 
předválečný special Škoda 903, postavený ve 
třech kusech. Dva vozy se dochovaly, 
z pozdější válečné větší serie pak několik 
dalších. Moc se mi 903 líbí a je důkazem, že 
kdysi naše strojírenství umělo a armáda 
nemusela kupovat Pinďoury (pardon, Pandury 
… �). 

 
 
 
Ještě trochu místa nám 
zbylo, a abychom se 
s Pavlem nehádali, kdo ho 
využije, dáme Vám 
hádanku☺. 
 
 
Z jakého českého filmu je 
tento snímek??? 
Napovíme, že natočen byl 
v roce 1971. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Osobnosti potřetí …. 
 
   Tak už jsme tady měli zpěváky a herce, nakoukli jsme do přítmí jejich garáží, ale zbývá ještě jedna 
kategorie zasloužilých jedinců a ctihodných osobností. Všimněte si, že se záměrně vyhýbám odpudivému a 
proskribovanému termínu „celebrita,“ neboť tento pojem v dnešní době zpravidla označuje silikonovou 
cuchtu, znající toliko své jméno a 99 poloh Kámasútry. … V třetí části našeho miniseriálu se tedy podíváme, 
čím jezdily opravdové osobnosti obojího pohlaví (třebaže každý měl jen to jedno své ☺), ale sami poznáte, 
že bez jejich invence, talentu a dovedností by byl svět o mnoho chudší. Tak tedy vzhůru do garáží mistrů 
svého řemesla … 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka 

         Konstrukter Rudolf Uhlenhaut u hliníkového závodního                        Legendární pilot F1 Ayrton Senna při osobním převzetí 
       speciálu Mercedes-Benz 300 SLR. Jeho zásluhou se zrodil                      pravořízeného 500 SEC přímo ve výrobním závodu. 
       tento  nástupce proslulých „Stříbrných šípů.“ R. Uhlenhaut  
        měl ovšem i svůj vlastní 300 SL, podle některých pramenů 
                      s „mírně“ upraveným motorem. 

   Slavná černošská umělkyně veškerých pohybových a zpěvních                  Jeden z nejlepších amerických závodníků Dan Gurney 
 kreací Josephine Baker v polovině 30. let u svého Delage D6 Faux                 na propagačním snímku firmy Mercury. Těžko říci, 
          Cabriolet, karosovaného nezapomenutelnou firmou                           zda jej osobně používal, ale pokud ano, určitě věděl proč. 
    Letourner & Marchand. Josephine byla značce Delage věrná,                         Marauder X-100 byl na přelomu 60. a 70. let 
        jednou také navštívila Prahu – a to byl prý mazec … ☺                                      jedním z nejlepších vozů koncernu Ford. 
 

 



 

 

 

 První kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin dostal po přistání mimo               Henry Ford usedl po mnoha letech za řídící páku svého  
   mnoha stranických ocenění i tuto černou Volgu M 21, tehdy sen                    Fordu Quadricycle, prvního výrobku z této malé dílny … 

      každého sovětského motoristy. V panujících podmínkách  
        to byl dar, jehož cenu dnes sotva dokážeme pochopit … 

                 Louis Chevrolet v jednom ze svých prvních vozidel                     Commendatore“ Enzo při hrátkách s nerozlučným psím kamarádem. 
                    – na dobové a ručně kolorované fotografii.                                      Za ním vidíme jeho osobní Ferrari 330, jinak ale používal  
                                                                                                                                i velký Fiat s řidičem a k disposici měl i Fiat 1300. 

     Legendární operní pěvec Rodolpho Valentino využíval služeb          Asi byste v tomto nenápadném starém pánovi nehádali Augusta Horcha, 
       osobního řidiče. Sám nevlastnil vůdčí list, měl ovšem řadu           zakladatele německého imperia Auto-Union. Říká se, že s výjimkou 
     pozoruhodných vozů – na obr. je jeho Isotta Fraschini 1924.        slavnostních příležitostí odmítal používat opulentní vozy s jeho jménem,  

                                                                                                                   ale rád usedal za volant svého běžného čtyřválcového Wandereru. 



 

 

 

                Sir Walter Lyons vedle svého nesmrtelného díla.  
                     Nepotřebuje komentář: Jean & Type 41 …                                  Jaguar E samozřejmě používal, mimo to i osmiválcový Rover … 

A ještě jednou J.A.Gagarin. Při návštěvě automobilky Matra se mu její 
výrobky velmi líbily. Po návratu do Moskvy byl pozván na francouzské 
velvyslanectví, kde my byla slavnostně předaná Matra Bonnet jako dar  
továrny. Matra je stále v majetku rodiny zesnulého letce, momentálně  
                                    je zapůjčená do musea.  

      Amédée Gordini, mág francouzského autosportu, u legendární  
                „osmičky,“ kterou jsme vídávali závodit i u nás. 
 

 
   
 
 
 
   Hudson Terraplane ´32 a odvážná americká pilotka Amelia Earhardt. 
Chtěla si splnit sen a obletět Zemi letadlem. Ztratila se během letu beze 
stopy a teprve nedávno byly trosky jejího letounu objeveny na kterémsi      
                            atolu v Indickém oceánu … R.I.P. 
 



 

 

 

Slavná norská krasobruslařka Sonja Henie ve svém novém Cordu. Ručně kolorovaný snímek populární hvězdy, která před válkou svým uměním  
                                                                                   uchvátila i tehdejší Československo. 

 
 
 
 
Jeden z mistrů malířského plátna – Španěl Pablo Picasso 
dlouhá léta jezdil v „národním“ Hispano-Suiza, často ovšem  
                                      s řidičem … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Až se to naučím, bude ze mne Aero. 
 
   Málokomu z meziválečných tvůrců automobilů se podařilo proniknout mezi trojici 
Laurin&Klement/Škoda, Praga a Tatra. Ačkoliv ani vozu ENKA ing.Břetislava Novotného se to 
nepodařilo, jeho konstrukce záhy byla sériově vyráběna a známe ji dodnes jako Aero 500. Ponechme 
Aero na jindy a pojďme se podívat, co se skrývá za značkou ENKA   
  
   Ing.Břetislav Novotný nebyl v konstrukci automobilů žádný nezkušený zajíc. Zkušenosti i ze zahraničí 
měl ještě předtím, než se pustil do první stavby. Jeho prvotina s názvem Novo, ani druhý prototyp s názvem 
Omega nebyly ale vyrobeny ve více než jednom kuse. Dalším v řadě byl Disk, který již byl vyroben 
v několika desítkách kusů. Byl však vyráběn brněnskou Zbrojovkou. Ke všem zmíněným značkám se 
v budoucnu vrátíme. 
   Novotný začal pracovat na dalším voze v roce 1926, kdy přesídlil do Prahy. Měl být poháněn dvoudobým, 
vzduchem chlazeným jednoválcem o objemu 350ccm. Jeho délka nepřesahovala tři metry. Několik málo 
prototypů (dva, možná tři) byly postupně vylepšovány. Stále ale s vozem nepanovala spokojenost. Až v roce 
1927 vzniká v pražském Karlíně malá firma s názvem „Továrna na automobily F.Kolanda“. Proč Kolanda a 
ne Novotný? Nu, kdo má kapitál, má často větší slovo. Připravovaný vůz ale dostal jméno ENKA, podle 
názvu počátečních písmen společníků Novotný-Kolanda.  
   První ENKA vyjíždí na silnice v druhé polovině roku 1927. Jedná se opět o malý otevřený vůz, ale pohání 
ho již motor vodou chlazený. Objem se zvýšil z původních 350ccm na půl litru, novinkou byla i snímatelná 
hlava. Poháněná byla samozřejmě zadní náprava, převodovka byla tří rychlostní se zpátečkou. K otevřené 
karoserii později přibyla i verze „limousine“ a dokonce i malý valníček.      
   Zájem ze strany zákazníků vůbec nebyl malý. Spíše naopak. Mělo to však i své nevýhody. Továrna nebyla 
schopna vyrábět ve větší serii a zákazníci čekali. A to není v obchodu nikdy dobré. 
   Záchranou se ukázala být nabídka JUDr.Kabeše, majitele továrny Aero, na odkoupení všeho, co s ENKOU 
souviselo. Záhy se vše stěhuje a i Ing.Novotný přechází do služeb Aera. První prodané Aerovky jsou 
postaveny z již vyrobených dílů v původní karlínské továrně. Po drobných úpravách přichází na trh vůz již 
pod označením Aero 500 a ENKA nadobro mizí z mapy výrobců automobilů.      
 
 

Text: Michal Primák   Foto: Archiv autora 
 

 

 

 



 

 

  

 

 
                    Máte zájem o prodej Vašeho veterána? 
        Jak probíhá prodej v našem VETERANBAZARU? 

 
- převezení vozů do našeho veteran bazaru 

- prohlídka vozu a sepsání protokolu o stavu vozu 

- sepsání dohody o zajištění prodeje  

 

- pořízení kvalitní fotodokumentace a videodokumentace 

- zajištění článků o vybraných vozech do našeho časopisu Veterán  

- inzerce na inzertních serverech a značkových fórech 

- vlastní prodej  

- zajištění převodu vlastnictví včetně vyřízení veteránských testací 

 

Vůz je možné přistavit kdykoliv po předchozí dohodě.   

Případně jsme schopni zajistit dopravu odtahovým vozem   

 
Prodáváme auta z let 1945 - 1990 

 
 

Email: michal@simcacentrum.cz 
Tel: 603 710 537 

 
 

Všechny vozy na této stránce jsou již prodané. 

Pokud máte zájem o podobný vůz, kontaktujte nás. 

  
 
 

ZDE MŮŽE BÝT I VÁŠ V ŮZ  

 
 
                                                              
 
 

 
 



 



 

 

  

 

Časopis VETERÁN nabízí komerční inzerci za zaváděcí cenu 5000,-Kč za jednu A4 inzerce. 
V každém časopisu je přípustná pouze jedna strana inzerce, takže budete mít jistou exkluzivitu. 
Obsah inzerce podléhá schválení redakce. Inzerovat možno produkty nebo služby související 
s historickými vozidly nebo s jejich stylem.   
 
Pro komerční inzerci nás kontaktujte na emailu michal@simcacentrum.cz 
 
 

 
Veškerá starší čísla našeho časopisu najdete na našich webových stránkách v sekci „Starší čísla“. 
Veškeré fotografie, používané v našich časopisech jsou naše vlastní, prospektové, press fota nebo fota,  
na které není copyright. Nikdy jsme nepoužívali, nepoužíváme a používat fotky z internetu nebo fotky 
jiných autorů bez jejich souhlasu! Veškeré články jsou naše vlastní. 
 
V případě zájmu můžete psát o svém veteránu do rubriky „Z pera čtenářů“. Vaše články rádi 
otiskneme.  

 
 
Časopis VETERÁN byl, je a bude zdarma pro všechny příznivce historických vozidel, veteránů a 
vůbec všech starých aut ☺☺☺☺.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum 
 

Zdarma ke stažení z našich webových stránek. 
Zakázán přetisk a využití textů a fotografií bez našeho písemného souhlasu! 

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

Kontakty na redakci: 
Email: michal@simcacentrum.cz, pavel@simcacentrum.cz  
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